На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12 и
44/14-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14 – др.закон) и члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Сл.гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Сл.гласник града Врања“ број
11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан, на седници одржаној 20.12.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач
Општина Владичин Хан.
Члан 1.
Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору у јавним предузећима чији
је оснивач Општина Владичин Хан (у даљем тексту: Одлука), утврђује се висина и начин
исплате накнаде председника и чланова Надзорног одбора за њихов рад у Надзорном
одбору, надзор над спровођењем ове одлуке, као и друга питања која се односе на накнаду
за рад у Надзорном одбору.
Члан 2.
Председник и чланови Надзорног одбора у јавним предузећима чији је оснивач
Општина Владичин Хан (у даљем тексту надзорни одбор) имају право на накнаду у
висини дневнице за службено путовање у земљи (износ који се не опорезује сагласно
Закону о порезу на доходак грађана), по одржаној седници Надзорног одбора.
Накнада из става 1. овог члана испаћује се на месечном нивоу према броју
одржаних седница, на основу посебног акта директора, који садржи извештај о степену
реализације Програма пословања Предузећа у месецу за који се обрачунава и исплаћује
накнада.
Члан 3.
Извештај о исплаћеним накнадама за рад у Надзорном одбору, као и извештај о
степену реализације Програма пословања, достављају се Општинском већу и Скупштини
Општине Владичин Хан заједно са годишњим извештајем о пословању предузећа.
Члан 4.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа Општине Владичин
Хан-одељење за привреду и финансије.

Уколко Општинска управа утврди неправилности у исплати накнаде за рад,
утврђених одредбама ове одлуке има право да наложи Предузећу да исправи утврђене
неправилности.
О уоченим неправилностима и неизвршавању наложених мера Општинска управа
је обавезна да Општинском већу и Скупштини Општине Владичин Хан достави извештај.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Врања“.
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